




1 น.ส.กลัยา 
วิเศษเลิศกมล

มรภ.เชียงราย 
ค.บ./การสอน
ภาษาจีน

3.12 167ม.5 บ.ดงมะตืน 
ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย 57240

1.ร.ร.บา้นแม่จัน (เชียงแสนประชานสุาสน์) 
ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
(สพป. เชียงราย เขต 3)

2.ร.ร.บา้นหว้ยไคร้ ต.หว้ยไคร้ 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
(สพป. เชียงราย เขต 3)

3.ร.ร.บา้นแม่ค า (ประชานเุคราะห์) 
ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
(สพป.เชียงราย เขต3)

095-1352185 rodmayy007@gmail.com

2 น.ส.บษุบา 
สิระไผ่ทอง

ม.พะเยา  
กศ.บ./คณิตศาสตร์ 
(คู่ขนาน วท.บ.)

2.66 30/1 ม.8 
บ.สันต้นม่วง
ต.ม่อนจอง อ.อมกอ๋ย 
จ.เชียงใหม่ 50310

1 ร.ร.บา้นหว้ยน  าขาว ต.ม่อนจอง 
อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่ 
(สพป. เชียงใหม่ เขต 5 )

2.ร.ร.แม่ต่ืนวิทยาคม ต.แม่ต่ืน 
อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่
(สพม.เชียงใหม่)

3 ร.ร.บา้นหว้ยไม้หก ต.ม่อนจอง 
อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่ 
(สพป. เชียงใหม่ เขต 5 )

093-3179920 happiness2aeae@gmail.com

3 น.ส.จีรณา 
สายศรีโส

มรภ.ก าแพงเพชร  
ค.บ./สังคมศึกษา

3.73 8 ม.1 บ.อุม้ผาง 
ต.อุม้ผาง อ.อุม้ผาง 
จ.ตาก 63170

1.ร.ร.บา้นแม่ละมุง้วิทยา
ต.แม่ละมุง้ อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
(สพป ตาก เขต 2 )

2. ร.ร.บา้นนเุซะโปล้ ม.1 
ต.แม่จัน อ.อุม้ผาง จ.ตาก   
(สพป.ตาก เขต 2)

3. ร.ร.บา้นกล้อทอ ม.2 ต.แม่จัน 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.ตาก เขต 2)

061-6206069 Jeerana210940
@gmail.com

4 น.ส.ขนษิฐา 
ธรรมสงบยิง่

มรภ.ก าแพงเพชร  
ค.บ./สังคมศึกษา

3.26 47 ม.4 บ.อุม้ผางคี 
ต.อุม้ผาง อ.อุม้ผาง 
จ.ตาก 63170

1.ร.ร.อุม้ผางวิทยาคม 4 หมู่  1 
ต.อุม้ผาง อ.อุม้ผาง จ.ตาก  
(สพม. ตาก)

2. ร.ร.บา้นปรอผาโด้ ต.โมโกร 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.ตาก เขต 2)

3. ร.ร.บา้นไม้กะพง ต.โมโกร 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก  (สพป.ตาก  เขต  2)

093-7211501 thamsagbying@gmail.com

5 น.ส.ชนากานต์ 
ธนรุ่งเจริญกลุ

มรภ.ก าแพงเพชร   
ค.บ./คอมพวิเตอร์

3.71 42 ม.3 บ.เดลอคี 
ต.หนองหลวง อ.อุม้ผาง 
จ.ตาก 63170

1. ร.ร.บา้นหนองหลวง 
ต.หนองหลวง อ.อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.ตาก 
เขต 2)

2. ร.ร.บา้นกล้อทอ ม.2 ต.แม่จัน 
อ.อุม้ผาง  จ.ตาก (สพป.ตาก เขต2)

3. ร.ร.บา้นนเุซะโปล้ ม.1 ต.แม่จัน 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.ตาก เขต 2)

084-8222865/
0932381572

chanakan.b1a4@gmail.com

6 น.ส.ภทัรมน 
แซ่ยา้ง

มรภ.เชียงใหม่  
ค.บ./คอมพวิเตอร์

3.38 39 ม.4 บ.แม่กลองใหญ่ 
ต.โมโกร อ. อุม้ผาง 
จ.ตาก 36170

1.ร.ร.บา้นร่มเกล้า 4 ต.คีรีราษฎร์ 
อ.พบพระ จ.ตาก (สพป.ตากเขต2)

2.ร.ร.บา้นแม่กลองนอ้ย ต.โมโกร 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก

3.ร.ร.ปา่ไม้อทุศิ 4 ต.คีรีราษฎร์ 
อ.พบพระ จ.ตาก (สพป.ตาก เขต 2)

098-6450389 59141333@g.cmru.ac.th

7 นายมาโนด 
วงศ์เกริก

มรภ.ล าปาง 
ค.บ./ฟสิิกส์

2.68 390 ม.1 บ.ปรอผาโด้ 
ต.โมโกร อ.อุม้ผาง 
จ.ตาก 63170

1.ร.ร.อุม้ผางวิทยาคม หมู่ 1
ต.อุม้ผาง อ.อุม้ผาง จ.ตาก  
( สพม. เขต  38) 

2. ร.ร.บา้นกล้อทอ ต.แม่จัน  
อ.อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.ตาก เขต 2)

3. ร.ร.ทา่นผู้หญิงวิไล อมาตยกลุ 
ต.แม่จัน อ.อุม้ผาง (สพป.ตาก เขต 2)

092-5385382 manodwongkreark010140@gm
ail.com

8 น.ส.ศรัญญา 
โกญจนะบญุ

มรภ.ก าแพงเพชร  
ค.บ./คอมพวิเตอร์

3.68 481 ม.1 ต.อุม้ผาง 
อ.อุม้ผาง 
จ.ตาก 63170

1. ร.ร.บา้นปรอผาโด้ ต.โมโกร 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
(สพป.ตาก เขต 2)

2.ร.ร.บา้นแม่ละมุง้วิทยา 
ต.แม่ละมุง้ อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
(สพป ตาก เขต 2)

3. ร.ร.บา้นหนองหลวง 
ต.หนองหลวง อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
(สพป.ตาก เขต 2)

085-2720207 aon592540@gmail.com

9 นายดิเรก 
พรศรีสว่าง

มรภ.ก าแพงเพชร  
ค.บ./คอมพวิเตอร์

3.05 59 ม.4 บ.แม่กลองใหญ่ 
ต.โมโกร อ.อุม้ผาง 
จ.ตาก 63170

1 ร.ร.บา้นร่มเกล้า4 ต. คีรีราษฏร์ 
อ.พบพระ จ.ตาก  (สพป.ตาก เขต 2)

093-4915089 napakavee@gmail.com

10 น.ส.ลักษกิา 
สมศักด์ิ

มรภ.ก าแพงเพชร   
คบ./คณิตศาสตร์+
วท.บ.คู่ขนาน

3.04 373 ม.1 บ.แม่กลองใหม่ 
ต.แม่กลอง 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
63170

1.ร.ร.บา้นแม่ละมุง้วิทยา  
ต.แม่ละมุง้ อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
(สพป.ตาก เขต 2)

2. ร.ร.บา้นกล้อทอ ม.2  ต.แม่จัน 
อ.อุม้ผาง  จ.ตาก (สพป.ตาก เขต2)

3. ร.ร.บา้นนเุซะโปล้ ม.1 ต.แม่จัน 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.ตาก เขต 2)

090-7450836 luksikasomsak@gmail.com

รร.ที่จะขอบรรจุ 1

บัญชีรายชือ่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสมัครบรรจุแต่งตัง้เป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565

รร.ที่จะขอบรรจุ 2 รร.ที่จะขอบรรจุ 3 เบอร์โทร อีเมล์
สถาบนัการศึกษา /

วุฒิการศึกษา

คะแนนเฉลีย่
สะสมตลอด
หลักสูตร

ภมูลิ าเนาล าดบั ชือ่-สกุล

หนา้ที ่1 จาก 5

mailto:thamsagbying@gmail.com
mailto:napakavee@gmail.com
mailto:luksikasomsak@gmail.com


รร.ที่จะขอบรรจุ 1

บัญชีรายชือ่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสมัครบรรจุแต่งตัง้เป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565

รร.ที่จะขอบรรจุ 2 รร.ที่จะขอบรรจุ 3 เบอร์โทร อีเมล์
สถาบนัการศึกษา /

วุฒิการศึกษา

คะแนนเฉลีย่
สะสมตลอด
หลักสูตร

ภมูลิ าเนาล าดบั ชือ่-สกุล

11 นายจอโบย้พอ 
วิวรรธนพรกลุ

ม.เทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา วิทยา
เขตตาก , คอ.บ./
วิศวกรรมเคร่ืองกล

3.27 800 ม.1 บ.อุม้ผาง 
ต.อุม้ผาง อ.อุม้ผาง 
จ.ตาก 63170

1.ร.ร.อุม้ผางวิทยาคม 4 หมู่ 1 
ต.อุม้ผาง อ.อุม้ผาง จ.ตาก  
(สพม. เขต  38) 

2.ร.ร.บา้นกล้อทอ ต.แม่จัน  
อ.อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.ตาก 
เขต 2)

3. ร.ร.บา้นหนองหลวง 
ต.หนองหลวง อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
(สพป.ตาก เขต 2)

061-2868415 choboipho@gmail.com

12 น.ส.นท ี
ธาราสถาพร

ม.มหามกฏุราช
วิทยาลัย นครปฐม 
ศษ.บ./ภาษาไทย

3.64 110 ม.7 บ.หม่องกว๊ะ 
ต.แม่จัน อ.อุม้ผาง 
จ.ตาก 63170

1.ร.ร.บา้นกล้อทอ หมู ่2 ต.แม่จัน 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
( สพป.ตาก เขต 2)

2. ร.ร.บา้นนเุซะโปล้ ม.1 ต.แม่จัน 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.ตาก เขต 2)

3. ร.ร.บา้นหนองหลวง 
ต.หนองหลวง อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
(สพป.ตาก เขต 2)

093-2270271 natheerun@gmail.com

13 น.ส.สุวิมล 
ดรุณีชัยกลุ

ม.มหามกฏุราช
วิทยาลัย นครปฐม 
ศษ.บ./การสอน
ภาษาไทย

3.41  58 ม.3 บ.แม่กลองคี 
ต.โมโกร อ.อุม้ผาง 
จ.ตาก 63170

1. ร.ร.บา้นปรอผาโด้ ต.โมโกร 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.ตาก เขต 2)

2. ร.ร.บา้นหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.
อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.ตาก เขต 2)

3. ร.ร.บา้นปา่คาใหม่ ต.คีรีราษฎร์ 
อ.พบพระ จ.ตาก (สพป.ตาก เขต 2)

092-8483027 suwimonmln@gmail.com

14 น.ส.ดวงนภา 
วนาอดุมลาภ

ม.มหามกฏุราช
วิทยาลัย นครปฐม 
ศษ.บ./การสอน
ภาษาไทย

3.74 75 ม.9 บ.เกร๊ะคี 
ต.แม่วะหลวง 
อ.ทา่สองยาง
จ.ตาก 63150

1.ร.ร.บา้นแม่อมก ิต.แม่วะหลวง 
อ.ทา่สองยาง จ.ตาก
(สพป.ตาก เขต 2)

2.ร.ร.บา้นแม่ระเมิง ต.แม่สอง 
อ.ทา่สองยา จ.ตาก 
(สพป.ตาก เขต 2)

3.ร.ร.บา้นแม่สลิดหลวงวิทยา 
ต.แม่สอง อ.ทา่สองยาง จ.ตาก 
(สพป.ตาก เขต 2)

098-7726202 yaiyai075@gmail.com

15 น.ส.มึคือน ี
ปแีจะ

มรภ.ก าแพงเพชร  
ค.บ./ภาษาองักฤษ

3.26 43 ม.5 บ.ยะโม่คี 
ต.อุม้ผาง อ.อุม้ผาง 
จ.ตาก 63170

1. ร.ร.บา้นปรอผาโด้ ต.โมโกร 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
(สพป.ตาก เขต 2)

2. ร.ร.บา้นหนองหลวง 
ต.หนองหลวง อ.อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.
ตาก เขต 2)

3.ร.ร.อุม้ผางวิทยาคม 4 หมู่  1 
ต.อุม้ผาง อ.อุม้ผาง จ.ตาก  
( สพม. เขต  38) 

061-3542962 paepo67@gmail.com

16 น.ส.รุ่งทวิา 
ทกัษส์กลุโรจน์

มรภ.ก าแพงเพชร  
ค.บ./ภาษาองักฤษ

2.69 53 ม.7 บ.ยะแม๊ะคี 
ต.โมโกร อ.อุม้ผาง 
จ.ตาก 63170

 1. ร.ร.บา้นเซอทะ. ต. หนองหลวง 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.ตาก เขต 2)

2. ร.ร.บา้นไม้กะพง ต.โมโกร 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก  (สพป.ตาก  เขต  2)

3.ร.ร.อุม้ผางวิทยาคม 4 หมู ่ 1 
ต.อุม้ผาง อ.อุม้ผาง จ.ตาก  
( สพม. เขต  38) 

093-3170311 rungthiwathaksakunrot
@gmail.com

17 น.ส.ทตัพชิา 
วิลาสไผ่เงิน

มรภ.ก าแพงเพชร 
ค.บ./ภาษาองักฤษ

2.67 149 ม.10 
บ.ทวีะเบยทะ 
ต.แม่ต่ืน อ.แม่ระมาด 
จ.ตาก 63140

1. รร.บา้นน  าหอม ต.แม่ต่ืน อ.แม่ระมาด จ.
ตาก (สพป.ตาก เขต2)

2.ร.ร.บา้นขะเนจื อ ต.ขะเนจื อ 
อ. แม่ระมาด จ. ตาก 
(สพป.ตาก เขต 2)

3. ร.ร.บา้นหว้ยนกกก ต.แม่หละ 
อ.ทา่สองยาง จ.ตาก 
(สพป.ตาก เขต 2)

097-9453454 thatphicha20@gmail.com

18 น.ส.อารดา 
ชัยนทนีาวิน

ม.มหามกฏุราช
วิทยาลัย นครปฐม 
ค.บ./ภาษาองักฤษ

3.55 310 ม.2 บ.คอโซทะ 
ต.แม่จัน อุม้ผาง 
จ.ตาก 63170

1.ร.ร.บา้นกล้อทอ หมู ่2 ต.แม่จัน 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
( สพป.ตาก เขต 2)

2. ร.ร.บา้นนเุซะโปล้ ม.1 ต.แม่จัน 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.ตาก เขต 2)

3. ร.ร.บา้นหนองหลวง 
ต.หนองหลวง อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
(สพป.ตาก เขต 2)

061-2753951 arada852@gmail.com

19 น.ส.ยอแสง 
ฉัตรชัยเจนกลุ

ม.มหามกฏุราช
วิทยาลัย นครปฐม 
ค.บ./การสอน
ภาษาองักฤษ

3.64 25 ม.4 บ.อุม้ผางคี 
ต.อุม้ผาง อ.อุม้ผาง 
จ.ตาก 63170

1. ร.ร.สามัคคีวิทยา  ต.อุม้ผาง 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
(สพป.ตาก เขต 2)

2.ร.ร.อุม้ผางวิทยาคม 4 หมู่ 1 
ต.อุม้ผาง อ.อุม้ผาง จ.ตาก  
(สพม. เขต  38) 

 1. ร.ร.บา้นปรอผาโด้ ต.โมโกร 
อ.อุม้ผาง จ.ตาก (สพป.ตาก เขต 2)

092-8746949 mueyorsang@gmail.com

หนา้ที ่2 จาก 5
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รร.ที่จะขอบรรจุ 1

บัญชีรายชือ่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสมัครบรรจุแต่งตัง้เป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565

รร.ที่จะขอบรรจุ 2 รร.ที่จะขอบรรจุ 3 เบอร์โทร อีเมล์
สถาบนัการศึกษา /

วุฒิการศึกษา

คะแนนเฉลีย่
สะสมตลอด
หลักสูตร

ภมูลิ าเนาล าดบั ชือ่-สกุล

20 น.ส.เบญจวรรณ 
คนหาญ

มรภ.สกลนคร  
ค.บ./คณิตศาสตร์

3.13 140 ม.6 บ.โนนอดุมดี 
ต.ดอนเตย อ.นาทม 
จ.นครพนม 48140

1. ร.ร.บา้นแพงพทิยาคม ต.บา้นแพง 
อ.บา้นแพง จ.นครพนม 
(สพม.นครพนม เขต 22 )

2 ร.ร.บา้นนาทม ต.นาทม อ.นาทม 
จ.นครพนม  
(สพป.นครพนม เขต 2)

3 ร.ร.บา้นนาหว้า ต.นาหว้า 
อ.นาหว้า จ.นครพนม 
(สพป.นครพนม เขต 2)

061-1276874 phoona@gmail.com

21 น.ส.อนิทริา 
ตะระแจ่ม

มรภ.สกลนคร  
ค.บ./ภาษาไทย

3.32 33 ม.6 บ.ทา่สะอาด 
ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์
จ.นครพนม 48190

1. ร.ร.บา้นนาใน  ต.นาใน 
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 
(สพป.นครพนม เขต 2 )

2. ร.ร.บา้นโพนสวรรค์ 
ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ 
จ.นครพนม (สพป. นครพนม เขต 2)

3. ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พฒันา 
ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ 
จ.นครพนม (สพม.นครพนม เขต22)

095-2255520 intiratarajam@gmail.com

22 น.ส.พมิประไพ 
อุน่ถิน่

มรภ.ธนบรีุ  
ค.บ./สังคมศึกษา

3.13 77 ม.11 บ.น  าช้างพฒันา 
ต.ขุนนา่น 
อ.เฉลิมพระเกยีรติ 
จ.นา่น 55130

1. ร.ร.บา้นน  าช้างพฒันา ต.ขุนนา่น 
อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ. นา่น (สพป. นา่น เขต 
2)

2. ร.ร.บา้นน  ารีพฒันา ต.ขุนนา่น 
อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.นา่น จ. นา่น (สพป.
 นา่น เขต 2)

3. ร.ร.มัธยมพระราชทานเฉลิม
พระเกยีรติ อ.เฉลิมพระเกยีรติ 
จ. นา่น (สพม. 37 นา่น)

098-7326103 p.phim1340.pa@gmail.com

23 น.ส.พรกนก 
ค าเคร่ือง

ม.สวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั ง 
ล าปาง จ.ล าปาง 
ศษ.บ./การศึกษา
ปฐมวัย

3.28 248 ม.1 ต.หว้ยโกน๋ 
อ.เฉลิมพระเกยีรติ 
จ.นา่น 55130

1. ร.ร.บา้นหว้ยโกน๋ ต. หว้ยโกน๋ 
อ. เฉลิมพระเกยีรติ จ. นา่น (สพป. นา่น เขต
 2 )

2. ร.ร.บา้นหว้ยทรายขาว ต. หว้ยโกน๋ อ. 
เฉลิมพระเกยีรติ จ. นา่น (สพป. นา่น เขต
 2 )

3. ร.ร.บา้นสบปนื ต. หว้ยโกน๋ 
อ. เฉลิมพระเกยีรติ จ. นา่น 
(สพป. นา่น เขต 2 )

086-3861960 Pornkanok1026@gmail.com

24 น.ส.สายฝน 
วรรณา

มรภ.อตุรดิตถ์  
ค.บ./ปฐมวัย

2.85 126 ม.1 บ.บอ่หลวง 
ต.บอ่เกลือใต้ 
อ.บอ่เกลือ 
จ.นา่น 55220

1. ร.ร.บา้นสบมาง ต.ภฟูา้ อ.บอ่เกลือ 
จ.นา่น (สพป.นา่น เขต 2)

2. ร.ร.บา้นนาบง  ต.บอ่เกลือใต้ 
อ.บอ่เกลือ จ.นา่น 
(สพป.นา่น เขต 2)

3. ร.ร.ทา่นผู้หญิงสง่า องิคุลานนท ์  
ต.ภฟูา้ อ.บอ่เกลือ จ.นา่น 
(สพป.นา่น เขต 2)

061-5212581 sec02saifon165@gmail.com

25 น.ส.สุชานาฏ 
ชาวยอง

มรภ.อตุรดิตถ์  
ค.บ./การศึกษา
ปฐมวัย

2.99 14 ม.3 บ.นาขาม 
ต.บอ่เกลือใต้ อ.บอ่เกลือ 
จ.นา่น 55220

1. ร.ร.บา้นผักเฮือก ต.บอ่เกลือใต้ 
อ.บอ่เกลือ จ.นา่น 
(สพป.นา่น เขต 2)

2. ร.ร.บา้นยอดดอยวัฒนา ต.บอ่เกลือใต้ 
อ.บอ่เกลือ จ.นา่น 
(สพป.นา่น เขต 2)

3. ร.ร.บา้นน  ายาว ต.อวน 
อ.ปวั จ.นา่น (สพป.นา่น เขต 2)

094-0471531 

Suchanat12pam@gmail.com

26 น.ส.นราธิป 
ค าแคว่น

มรภ.อตุรดิตถ์ 
ค.บ./ภาษาจีน

2.56 90 ม.4 บ.สบมาง 
ต.ภฟูา้ อ.บอ่เกลือ 
จ.นา่น 55220

1. ร.ร.บอ่เกลือ ต.บอ่เกลือใต้ 
อ.บอ่เกลือ จ.นา่น (สพม. นา่น)

2. ร.ร.มัธยมปา่กลาง ต.ปา่กลาง อ.ปวั จ.
นา่น (สพม.เขต37)

3. ร.ร.บา้นส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 
ต.สถาน อ.ปวั จ.นา่น 
(สพป.นา่นเขต2 )

088-2812691 Narathip6196@gmail.com

27 น.ส.องัคนา 
สินเสริฐ

มรภ.เพชรบรีุ 
ค.บ./เกษตรศาสตร์

2.84 1/15 ม.5 บ.กระทุ่น 
ต.เขาจ้าว อ.ปราณบรีุ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

1. ร.ร.บา้นหนองยงิหมี  หมู่6 
ต.หนองตาแต้ม   อ.ปราณบรีุ  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)

2. ร.ร.บา้นวังข่อย  หมู่4 ต.ทบัใต้  
อ.หวัหนิ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สพป.ประ
จวบคีรีขันธ์ เขต 2)

3. ร.ร.โรตาร่ีกรุงเทพ  หมู่  4  
ต.หนองพลับ  อ.หวัหนิ   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)

 062-2545541 angkanasinsert@gmail.com

28 นายสมพร 
โคสินธิ์

มรภ.เพชรบรีุ 
ค.บ./ศิลปศึกษา

3.10 106 ม.8 บ.ปา่หมาก 
ต.ศาลาลัย 
อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

1. ร.ร.อานนัท ์ต.หว้ยสัตว์ใหญ่ 
อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)

2. ร.ร.หนองพลับวิทยา 
ต.หนองพลับ อ.หวัหนิ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 10 )

3. ร.ร.วไลย ต.หนองพลับ อ.หวัหนิ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)

081-0071336 nu_ooy2000@hotmail.com

หนา้ที ่3 จาก 5
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รร.ที่จะขอบรรจุ 1

บัญชีรายชือ่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสมัครบรรจุแต่งตัง้เป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565

รร.ที่จะขอบรรจุ 2 รร.ที่จะขอบรรจุ 3 เบอร์โทร อีเมล์
สถาบนัการศึกษา /

วุฒิการศึกษา

คะแนนเฉลีย่
สะสมตลอด
หลักสูตร

ภมูลิ าเนาล าดบั ชือ่-สกุล

29 น.ส.เมธาวี
เตรียมพชิิต

มรภ.เชียงราย 
ค.บ./ภาษาไทย

3.82 41 ม.4 บ.ปางมะโอ 
ต.ผาช้างนอ้ย อ.ปง 
จ.พะเยา 56140

1. ร.ร.บา้นสะเกนิ ต.ยอด อ.สองแคว 
จ.นา่น (สพป.นา่น เขต2)

2. ร.ร.ราชานเุคราะห ์ต.ผาช้างนอ้ย 
อ.ปง จ.พะเยา (สพป.พะเยา เขต 2)

3.ร.ร.บา้นแฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงค า 
จ.พะเยา (สพป.พะเยา เขต 2)

097-9388559 may17ta@outlook.co.th

30 น.ส.ปยิวรรณ 
หมืน่เดช

Fergusson College
  Pune University
 สาธารณรัฐอนิเดีย -
 ศศ.บ./ภาษาองักฤษ 
/ ป.บณัฑิต 
ว.เทคโนโลยภีาคใต้

60% 
(frist class)

/ 3.95

150 ม.9 ต.บา้นพร้าว 
อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง 
93210

1. ร.ร.บา้นหว้ยกรวด 
ต.เกาะเต่า อ.ปา่พะยอม 
จ.พทัลุง (สพป.พทัลุง เขต 1)

2. ร.ร.บา้นทุ่งชุมพล ต.ลานข่อย 
อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง 
(สพป.พทัลุง เขต 1)

3. ร.ร.บา้นไสกลุ ต.ปา่พะยอม 
อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง 
(สพป.พทัลุง เขต 1)

093-5958451 candyfarine@gmail.com

31 น.ส.พมิพม์าดา 
กลุกั ง

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ+ 
ศศ.บ./สังคมศาสตร์
ป.บณัฑิต มสธ.

3.02/
3.61

6 ม.9 บ.เหมืองทอง 
ต.เชียงกลม อ.ปากชม 
จ.เลย 42150

1. ร.ร.บา้นหว้ยผักกดู 
ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ. เลย 
(สพป.เลย เขต 1)

2. ร.ร.บา้นคกไผ่ ต.ปากชม 
อ. ปากชม จ.เลย 
(สพป. เลย เขต 1)

3. ร.ร.บา้นสงาว ต.หว้ยพชิัย 
อ.ปากชม จ.เลย (สพป.เลย เขต 1)

062-1959638 pimmadak445@gmail.com

32 น.ส.อรพนิท ์
รามศิริ

มรภ.เลย   
ค.บ./ชีววิทยา

3.29 54/1 ม.5 บ.หว้ยเปา้ 
ต.ปากชม อ.ปากชม 
จ.เลย 42150

1. รร.ปากชมวิทยา ต.ปากชม 
อ.ปากชม จ.เลย (สพม.เขต 19)

2. รร.เชียงกลมวิทยาคม ต.เชียงกลม อ.
ปากชม จ.เลย 
(สพม.เขต 19)

3. รร.เชียงคาน ต.เชียงคาน 
อ.เชียงคาน จ.เลย (สพม.เขต 19)

098-0965133 ramsiri0806@gmail.com

33 น.ส.กิง่กาญจน ์
เหมือนเดช

มรภ.สกลนคร  
ค.บ./สังคมศึกษา

3.76 25 ม.18 บ.สร้างค้อ 
ต.สร้างค้อ อ.ภพูาน 
จ.สกลนคร 47310

1.ร.ร.ทา่นผู้หญิงจันทมิาพึ่งบารมี  
ต.สร้างค้อ อ.ภพูาน 
จ.สกลนคร 
(สพม.สกลนคร เขต 23)

2.ร.ร.ชุมชนบา้นสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภู
พาน จ.สกลนคร 
(สพป.สกลนคร เขต 1 )

3.ร.ร.กดุบากพฒันาศึกษา 
ต.กดุบาก อ.กดุบาก จ.สกลนคร 
(สพม.สกลนคร เขต 23)

086-3427528 muankniing@gmail.com

34 น.ส.ศดานนัท ์
ขันธ์แกว้

มรภ.สกลนคร 
ค.บ./การศึกษา
พเิศษและ
ภาษาองักฤษ

3.13 251 ม.1 บ.สร้างค้อ 
ต.สร้างค้อ อ.ภพูาน 
จ.สกลนคร 47180

1.ร.ร.ชุมชนบา้นสร้างค้อ 
ต.สร้างค้อ อ.ภพูาน จ.สกลนคร 
(สพป.สกลนคร)

2. ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป ์
ต.ขมิ น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 
(สพป.สกลนคร )

3. ร.ร.ศรีบญุเรืองวิทยาคาร 
ต.ขมิ น อ.เมืองสกลนคร 
จ.สกลนคร (สพป.สกลนคร)

065-2725139 sadanan390@gmail.com

35 น.ส.พชัรินทร์ 
แกว้มะ

มรภ.มหาสารคาม 
ค.บ./ฟสิิกส์

3.78 84 ม.9 บ.พรหมศรีธาตุ ต.
แมดนาทม่ อ.โคกศรี
สุพรรรณ จ.สกลนคร 
47280

1. ร.ร.ร่มเกล้า  ต.ตองโขบ 
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 
(สพม.สกลนคร)

2.ร.ร.ด่านม่วงค าพทิยาคม 
ต.ด่านม่วงค า อ.โคกศรีสุพรรณ 
จ.สกลนคร (สพม.สกลนคร)

3.ร.ร.เต่างอยพฒันศึกษา 
ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 
(สพม.สกลนคร)

095-6503526 miewpatcharin@gmail.com
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mailto:candyfarine@gmail.com
mailto:muankniing@gmail.com
mailto:miewpatcharin@gmail.com


รร.ที่จะขอบรรจุ 1

บัญชีรายชือ่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสมัครบรรจุแต่งตัง้เป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565

รร.ที่จะขอบรรจุ 2 รร.ที่จะขอบรรจุ 3 เบอร์โทร อีเมล์
สถาบนัการศึกษา /

วุฒิการศึกษา

คะแนนเฉลีย่
สะสมตลอด
หลักสูตร

ภมูลิ าเนาล าดบั ชือ่-สกุล

36 น.ส.สุภาวรรณ 
โคตรศิริ

มรภ.พระนคร   
ค.บ./คณิตศาสตร์

3.31 31 ม.9 บ.การบนิไทย 
ต.ไทรเด่ียว 
อ.คลองหาด 
จ.สระแกว้ 27260

1. ร.ร.วังน  าเยน็วิทยาคม 
ต.วังน  าเยน็ อ.วังน  าเยน็   
จ.สระแกว้ (สพม.สระแกว้)

2. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 83 (บา้นหว้ยโจด) ต.
หว้ยโจด อ.วัฒนานคร 
จ.สระแกว้ (สพป.สระแกว้)

3. ร.ร.สระแกว้ ต.สระแกว้ อ.เมือง 
จ.สระแกว้ (สพม.สระแกว้)

080-2804533 supawan6975@hotmail.com

37 น.ส.เบญจภรณ์ 
สุภทัรกจิวิบลูย์

มรภ.นครปฐม 
ค.บ./ภาษาองักฤษ

2.87 211/20 ถ.ราชวิถี 
ต.พระปฐมเจดีย ์
อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000

1. ร.ร.บา้นตะโกล่าง ต.สวนผึ ง 
อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ (สพป.ราชบรีุ เขต1)

2. ร.ร.สวนผึ งวิทยา ต.สวนผึ ง 
อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ (สพม.ราชบรีุ)

3. ร.ร.ชุมชนบา้นบอ่ ต.สวนผึ ง 
อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ (สพป.ราชบรีุ 
เขต 1)

082-2468179 banjaporn394@gmail.com

38 น.ส.ลลิตา 
พฒุโสม

ม.กาฬสินธุ ์
ค.บ./ภาษาไทย

3.06 61 ม.4 บ.โหง่นขาม 
ต.หนามแทง่ 
อ.ศรีเมืองใหม่ 
จ.อบุลราชธาน ี
34250

1. รร.บา้นโหง่นขาม บา้นโหง่นขาม หมู ่4 ต.
หนามเเทง่ อ.ศรีเมืองใหม่ 
จ.อบุลราชธาน ี
(สพป. อบุลราชธาน ีเขต 3)

2. รร. บา้นดงนา บา้นดงนา  
หมู่5 ต.หนามเเทง่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.
อบุลราชธาน ี
( สพป.อบุลราชธาน ีเขต 3 )

3. รร.บา้นหุ่งหลวงพะเนยีด 
บา้นหุ่งหลวง หมู ่6 ต.หนามเเทง่ 
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อบุลราชธาน ี
(สพป.อบุลราชธาน ีเขต 3)

084-2698031 lalitaaomam05@gmail.com

39 น.ส.ณัฐสิน ี
คงทน

มรภ.อบุลราชธาน ี
ค.บ./การ
ประถมศึกษา

3.30 137 ม.5 บ.ปากลา 
ต.นาโพธิก์ลาง 
อ.โขงเจียม 
จ.อบุลราชธาน ี34220

1. ร.ร.บา้นเทพา 
ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ 
จ.อบุลราชธาน ี
(สพป. อบุลราชธาน ีเขต 1)

2. โรงเรียนบา้นคันทา่เกวียน 
ต.นาโพธิก์ลาง อ.โขงเจียม 
จ.อบุลราชธาน ี(สพป.อบุลราชธาน ีเขต1)

 062-1135031 nutsinee9@gmail.com

40 นายวันชัย 
กอนกาง

ม.การกฬีาแหง่ชาติ 
วิทยาเขตศรีสะเกษ 
 ศษ.บ./พลศึกษา

3.31 175 ม.13 บ.ตาเอม็ 
ต.ตาเกา อ.น  าขุน่ 
จ.อบุลราชธาน ี 34260

1.ร.ร.อนบุาลน  าขุน่ ต.ตาเกา 
อ.น  าขุน่ จ.อบุลราชธาน ี
(สพป.อบุลราชธาน ีเขต 5)

2.ร.ร.ศิษยเ์กา่วังหลังวัฒนา 
ต.โคกสะอาด อ.น  าขุน่ 
จ.อบุลราชธาน ี 
(สพป.อบุลราชธาน ีเขต 5)

3.ร.ร.บา้นตาเกาตาโกย ต.ตาเกา 
อ.น  าขุน่ จ.อบุลราชธาน ี 
(สพป.อบุลราชธาน ีเขต 5)

064-6347400 Wkxnkang@gmail.com

หนา้ที ่5 จาก 5

mailto:Wkxnkang@gmail.com
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